
Валюта нарығына апталық шолу (2022 жылдың 4-8 шілдесі)

Ұлттық валютамыз теңге соңғы бір аптаның ішінде АҚШ 

долларына қатысты 1.8%-ға - 474.92 теңгеге дейін әлсіресе, 

Ресей рубліне қатысты керісінше 9.8%-ға - 7.72 теңгеге

дейін нығайды. Шілденің басынан бері теңге долларға қатысты

1.0%-ға әлсіреп, рубльге қатысты 14.0%-ға нығайды (сәйкесінше

екі валютаға қатысты жыл басынан бергі әлсіреу - 10.0% және

34.0%). Теңгенің рубльге қатысты нығаюы көп жағдайда

ресейлік валютаның әлсіреуіне байланысты орын алып отыр.

Өткен аптада USDKZT жұбы бойынша сауда көлемі бұрнағы

аптамен салыстырғанда 16.4%-ға төмендеп (2022 жылдың

орташа апталық сауда көлемімен салыстырғанда 30.6%-ға

төмен), 403 млн долларды құрады. Ұлттық валюта долларға

қатысты аздаған көлеммен, біртіндеп әлсіреуде. Соның

себебінен валюта нарығында анай айтқандай дүрбелең жоқ. 

Сауда күндерінің арасында теңге-доллар жұбының

құбылмалылығы төмен екендігі байқалады. Бұл сұраныс пен 

ұсыныстың орнықты екендігін білдіреді. Яғни олар белгілі бір

деңгейде тұрақтауға немесе синхронды түрде жоғары

көтерілуіге бейім.  
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Бағам белгілеудің сыртқы факторлары

Әлемдік нарықта рецессия белгілері және экономикалық

келешектің бұлыңғырлана бастағаны байқалады: тауар және

қор нарықтарында сауда көлемі төмендеуде.   

Мұнайдың бағалық белгіленімі де көптеген жағымсыз, оның

ішінде Еуропадағы эпидемиологиялық ахуалдың ықпалында

болды. Энергия тасымалдаушылар бойынша ұсыныс

азайғанымен, баға бәрібір төмендеуде.  Мысалы, апта

барысында баға бір баррель үшін 100 доллардан төмен түсті. 

Дегенмен аптаның соңына қарай өзінің жайғасымын қайта

нығайтып, 107 долларға дейін көтерілді. Қазақстандық

мұнайды тасымалдауға қатысты қиындықтар және Теңіз мұнай

кен орнындағы жарылыс теңгенің жайғасымын әлсіретіп

жіберді. Айта кетелік, Теңізден өндірілетін мұнай “Каспий 

Құбыр желісі Консорциумы-Р” АҚ арқылы еуропалық бағытқа

экспортталады.  

Осылайша біртіндеп азайып жатқан ғаламдық сұраныс азық-

түлік нарығындағы бағаларға да әсер етті. ФАО (БҰҰ Азық-түлік 

және ауыл шаруашылығы ұйымының) деректері бойынша 

маусым айында өсімдік майының, дәнді дақылдардың, оның

ішінде бидайдың, сондай-ақ қанттың бағасы бойынша теріс

серпін байқалды, - ФАО индексі 154.25 пунктке (мамырдағы

мәннен 3.7 п.т. төмен) дейін төмендеді. Сонымен қатар

нарықта жаңа маусымдық өнімдердің пайда болатындығын

тосу да бағаның түсуіне ықпал етеді. Мұның барлығы

Қазақстанның экспорттық табысын бағалауға кері әсер ететіні

сөзсіз. 
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Ғаламдық рецессияның тәуекелдерінің артуы, дамыған елдердің орталық

банктерінің инфляциямен күрес бойынша қабылдаған шараларының

салдары, сондай-ақ қорғаушы валюта ретінде долларға деген сұраныстың

артуы оның қымбаттауына ықпал етті. Доллардың индексі аптаның

соңында 107% (бір апта ішінде +1.8%) белгісіне жетті. Осының барлығы

мұнай бағасының төмендеуін қосқанда теңгеге түсетін қысымды

арттырып, оның әлсіреуіне әкеп соқты. Біздің болжамымыз бойынша

экономикалық белсенділіктің бәсеңдеп, салқындай бастауы аясында

монетарлық саясатты қатаңдату жоспарына байланысты доллар әрі қарай

нығаятын болады. 

Jusan Analytics ой-пікірі

Өткен аптада теңге бағамының динамикасы жағымсыз сипатта болды. 

Өйткені валюта нарығына қатысушылар Қазақстанның негізгі мұнай құбыр

желісіне қатысты жаңа қиындықтар туындайды деп қауіптенді. Долларды

нығайту бойынша ғаламдық үрдіске байланысты және экспорт пен 

импорттың шамаларына қатысты сенімсіздіктің күшеюінен біз бағамның

теңгерілген мәнін 464-469 теңгеге дейін жылжытамыз (бұған дейін 459-464).

Біздің пікрімізше, ағымдағы бағаның қалыптасуына нарыққа

қатысушылардың (ішкі және сыртқы) экономикалық келешекке қатысты теріс

күтімі басым факторға ие. Шынында да экономикада валютаны арзан

бағамен сату бойынша нарықтық ынталандырулар жоқтың қасы. Бұл ретте

еңбек демалыстары, экономикалық белсенділіктің өсуіне байланысты

импорттың артуы және бизнес-циклдың "серпіліс/өсім" кезеңіне өтуі

себебінен (ҚРҰБ іскерлік белсенділік индексне сәйкес) ішкі сұраныс

тарапынан шетел валютасына деген қысым сақталуда. Мұндай жағдайда біз

теңгені нығайтарлықтай қандай да бір нарықтық себепті көріп тұрған жоқпыз.
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Жауапкершіліктің шектелуі: 

Jusan Analytics - «Jusan Bank» АҚ аналитикалық құрылымдық бөлімшесі.

Бұл таза ақпараттық сипатқа ие жұмыс. Сонымен қатар бұл Jusan Analytics тарапынан қандай да бір есеп-қисап беру емес, сондай-ақ іскерлік, 

қаржылық, инвестициялық, заңдық, салықтық немесе басқа да кәсіптік консультациялар және көрсетілетін қызметтер ұсыну бойынша ұсынысқа

немесе қандай да бір ұмтылысқа жатпайды. Аталмыш материал біз сенімді деп санаған, шынайы әрі ашық ақпарат көздерінен алынған мәліметтерге

негізделген. Алайда біз келтірілген мәліметтерді мінсіз деп айта алмаймыз. Біз оқырмандардың дербес қаржылық шешім қабылдау үшін осы 

жұмыстағы мәліметтерді пайдаланғандары үшін жауапты болмаймыз. 

«Jusan Bank» АҚ Jusan Analytics тұлғасында жарияланымдағы ақпараттарды тұрақты түрде жаңартып тұруға немесе ондағы ықтимал дәлсіздіктерді

түзету үшін өзіне міндеттеме алмайды. Осы ретте аталмыш жұмыстың құрамындағы мәліметтер толық, түпкілікті болып саналмайды және алдын ала 

ескертусіз кез келген уақытта өзгертілуі мүмкін.     

Бұл жұмстағы жарияланған ақпарат жеке пайдалануға қолжетімді, бірақ коммерциялық тұрғыда таратуға арналмаған және Jusan Analytics-тің алдын

ала жазбаша рұқсатынсыз оны толығымен немесе ішінара қайта жаңғыртуға, жолдауға және жариялауға болмайды. 
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